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SINIF Cümlede Anlam - 2
1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıplaşmış
bir ifade yer almaktadır?

4.

A) Yokluklar içinde bunu başarmak iğneyle kuyu

A) En güzel düşünceler, hep kitap sayfalarında

kazmaktan zordur.
B) Kabul edelim ki dünyada takip edemediğimiz
pek çok gelişme var.
C) Çocuk eğitiminde anne ve babanın öneminin
tartışılmaz olduğu bilinir.
D) Olumlu özellikler kazanmamız her şeyden
önce kendimize bağlıdır.

2.

Tatil boyunca İstanbul'daydık. Gez babam gez,
bitiremedik koca şehri. Ama zaten bitirmeyi de
hiç istemedik.

kalmış.

B) Umarım, o da bir gün yaptıklarının yanlış
olduğunu anlar.

C) Yaşadığı sıkıntılar, yaşlı gözlerinden okunuyordu.

D) Yalnız şu var ki savaş henüz sona ermedi.

5.

A) tatil boyunca
B) bitiremedik koca şehri
C) gez babam gez
D) bitirmeyi de hiç istemedik

Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?

A) Kalabalığın içinde sivil memurlar vardı.
B) Günlerdir ağzına tek lokma dahi almamıştı.
C) Uzun süre köyün bu tarafına geçememiş.
D) Bu kalabalığın içinde iki adım ileri gitmenin
imkânı yoktu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım”
anlamı bulunmaktadır?

A) Belki Elif de bizimle aynı şeyi düşünmüştür.
B) Hepimiz bir baskına uğramış gibi şaşkındık.
C) Diyelim ki yazıhanedeki görevinizi bıraktınız.
D) Çınar ağacının dalları şemsiye misali bizi

Bu metindeki kalıplaşmış ifade aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “beklenti”
söz konusudur?

örtüyordu.

6.

(1) Türk kılıcı, diğer milletlerin kılıçlarında görülmeyen bir mekaniğe sahiptir. (2) Bu kılıcı kullanmak çok yüksek bir maharet ve bilgi ister. (3)
Türk kılıcının esas formu eğri ve hafif olmasıdır.
(4) Bu da ona hız ve çeviklik kazandırır.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?
A) 1.

Î

B) 2.

C) 3.

D) 4.
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7.

Tarih doğrudan doğruya meraka bağlı bir şey.
Merak edenler için orada çok değerli bir hazine yatıyor. Tarih, günümüzün apaçık görünen
durumlarından çok daha derin gizler taşıyor.
Eğer siz de gizlere merak duyuyorsanız mutlaka
tarihle ilgilenmelisiniz.

10.

A) Bu kitap özellikle çocuklu ailelerin işine yarayacak.

B) Tiyatro gösterisine beraber gideceğimizi
düşünmüştüm.

Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Onunla çalışmanın kolay olacağını sanmam.
D) İstanbul, çocukluğumdan beri beni büyüleyen
bir kenttir.

A) Öneri cümlesi vardır.
B) Olumlu yargılar taşımaktadır.
C) Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir.
D) İhtimal cümlesi vardır.

8.

Yazarın konuşma diline yer vermesi, esere yaşanmışlık hissi katmış.

11.

Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden
hangisi vardır?
A) Beklenti		
C) Olasılık		

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekleşmemiş bir beklenti” söz konusudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisi “tahmin” anlamı
taşımaktadır?

A) Antalya, dünyanın sayılı turizm merkezlerinden
biridir.

B) Bazen onu anlamakta güçlük çekiyorum.
C) Galiba bu durumdan rahatsız olan tek kişi

B) Değerlendirme
D) Öneri

bendim.

D) Artık çevresindeki her şey ona çok yabancı
geliyordu.

9.

Eski Çin kayıtlarına göre Çinliler ile Türkler arasında gelişen ticarette Türklerin en çok tercih edilen ürünleri demirden imal edilmiş olanlardır. Bu,
Türklerin madenleri iyi işlemesinden olsa gerek.
Takip eden dönemlerde ticaretin farklı alanlarda
da geliştiği görülüyor.
Bu metindeki altı çizili cümlede, aşağıdaki
anlam özelliklerinden hangisi vardır?
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A) Varsayım
C) Beklenti		

B) Öneri
D) İhtimal

12.

1. Gördüğüm manzaraya sevineyim mi, üzüleyim
mi bilemedim.
2. Sanat, özellikle sinema, ayrıntıları aktarma
işidir.
3. Otobüs bir sürü misali toz kaldırarak ilerliyordu.
Bu cümlelerde aşağıdaki anlam özelliklerinden
hangisinin örneği yoktur?
A) Tanımlama
C) Kararsızlık

B) Benzetme
D) Beklenti
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